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Het is algemeen bekend dat zorgmedewerkers veel werkdruk ervaren. Uit een herhaalonderzoek van 

V&VN is naar voren gekomen dat slechts 3% merkt dat de werkdruk is afgenomen en 69% geeft aan dat 

de werkdruk in het afgelopen jaar juist is toegenomen. 

Timemanagement is geen begrip dat vaak op de werkvloer door zorgmedewerkers wordt gebruikt. Echter, 

inzicht in timemanagement kan goed ondersteunen in het ervaren van werkdruk. Tijdens onze trainingen 

en opleidingen besteden we daar dan ook graag de aandacht aan. 

 

Hoe iemand omgaat met tijd is nauw verweven met zijn taakopvatting en persoonlijkheid. 

 

Timemanagement vereist van jou: 

 een motivatie om aan het tijdprobleem te werken; 

 een gevoelde noodzaak om efficiënter te gaan werken; 

 een vertrouwen in de deskundigheid van anderen (niet alles in eigen hand willen houden); 

 een houding die gekenmerkt wordt door kritisch willen kijken naar je eigen werk; 

 een openstaan voor nieuwe ideeën en oplossingen; 

 een bereidheid anders te werken dan je gewend bent. 

 

Let wel: je moet inzicht hebben in o.a. je taakopvatting en welke externe druk op je wordt uitgevoerd. 

Management is niet te leren door alleen een aantal tips te geven. Je moet weten waarom je werkt zoals je 

ook weet welke motieven meespelen in je werkopvatting. Daarna kun je een persoonlijk plan maken om 

anders met je tijd om te gaan. 

 

Waarom houdt je situaties met veel stress in stand? 

We noemen hieronder een achttal motieven: 

 niet weten hoe u het werk anders moet organiseren; 

 macht der gewoonte; 

 veel aandacht krijgen (de spil van de werkeenheid zijn); 

 denken dat plannen alleen maar tijd kost en niets oplevert; 

 geen invloed kwijt willen raken (niet willen delegeren); 

 het hebben van een arbeidsethos: hard werken moet; 

 gedrag vertonen voor de buitenwereld (“Zie eens hoe druk ik het heb”); 

 legitimatie voor het vervullen van de functie (“Zie je wel, ik ben hard nodig”). 
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Voorspelbaarheid van activiteiten 

Timemanagement is een kwestie van kiezen, prioriteiten stellen. Je zorgt ervoor dat het werk je niet 

overkomt. Uiteraard blijven er - zeker in de gezondheidszorg - altijd acute kwesties die direct je aandacht 

opeisen. Toch blijkt in de praktijk dat er meer voorspelbaar is dan je denkt. En over alles wat voorspelbaar 

is, kun je van tevoren nadenken en in de planning meenemen. Je kunt bedenken hoe je iets gaat doen, 

hoeveel tijd iets gaat kosten, welke problemen er aan vast zitten, hoe je iets kunt voorkomen enz. Op deze 

wijze verklein je de kans dat je op allerlei zaken ad hoc moet reageren. 

 

Graag delen we onze kennis omtrent timemanagement met je. Zoals bijvoorbeeld de drie soorten 

activiteiten, hoeveel urgentie deze activiteiten vragen en hoe jouw drijfveren een rol spelen binnen 

timemanagement.  

 

Bezoek daarom onze kennisbank op https://btsg.nl/time-management/. Je leest daar alles over 

timemanagement. 

 

Wil je een workshop of training volgen met betrekking tot timemanagement? Neem dan vrijblijvend 

contact op met onze adviseur Laura van Driel, telefoonnummer: 06 – 20 21 86 96 of stuur een mail: 

l.vandriel@btsg.nl 
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